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Denda Keterlambatan Proyek Perhari 1 1000 X Nilai Kontrak
Mengutip puisi Wiji Thukul, “Bunga dan Tembok”, bunga adalah metafora yang menjelma persoalan kemanusiaan di sekeliling kita: warga yang terampas haknya. Sementara kini, lingkar kekuasaan yang abai terhadap kondisi rakyat kian pongah menampakkan diri sebagai tembok tebal. Dan buku ini menyemai cerita dengan harapan yang sama: tembok itu harus hancur.
Bundling Buku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Samsul Ramli yang di terbitkan oleh VisiMedia Pustaka terdiri dari: 1) Bacaan Wajib Para Prkatisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2) Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 3) Bacaan Wajib Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 4)Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah AuthorPackage
Buku ini merupakan pegangan wajib dan saya dedikasikan untuk seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Indonesia baik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Layanan Umum, BUMN, kecamatan, dan pedesaan, serta PPK pada sektor swasta pun dapat mengadopsi berbagai strategi yang ada pada buku ini. Buku ini terlahir karena minimnya referensi buku yang dikhususkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan salah satu Pelaku Pengadaan yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menjabat sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen memiliki risiko pidana dan/atau perdata yang cukup tinggi, sehingga apabila tidak dibekali dengan segala pengetahuan dan strategi dokumentasi yang andal dan akuntabel maka PPK akan begitu mudah terjerumus di ranah pidana, untuk itulah buku ini dapat dijadikan referensi kerja atau Buku Kerja yang menjadi pegangan di mana pun PPK berada. Daftar isi buku ini antara lain: Bab 1 Kebijakan Umum Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; Bab 2 Strategi Penyusunan Daftar Isi Dokumen Kontrak; Bab 3 Praktik Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP); Bab 4
Praktik Review Persiapan Pengadaan dan Persiapan Pemilihan; Bab 5 Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri Berbasis Kinerja; Bab 6 Bedah Rancangan Kontrak Surat Perjanjian, SSUK, dan SSKK; Bab 7 Bedah Kontrak Pengadaan Langsung (SPK) dan Syarat Umum; Bab 8 Bedah Kontrak E-Purchasing Surat Pesanan dan Syarat Umum; Bab 9 Metode Pengendalian Kontrak‒Program Mutu; dan Bab 10 Metode Pengendalian Kontrak ‒ Sistem Monitoring Visual. Buku ini juga sudah mengadopsi template spesifikasi teknis berdasarkan Kepdep LKPP No. 10/2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan
Pengadaan dan PermenPUPR No. 7/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Buku ini juga dapat dijadikan referensi ilmu pengetahuan buat para mahasiswa yang mempelajari hukum maupun ekonomi karena minimnya referensi buku pengadaan barang/jasa pemerintah yang masuk pada kurikulum di fakultas hukum maupun fakultas ekonomi. Dengan buku ini saya berharap pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dijadikan mata kuliah tersendiri dan lepas dari matakuliah yang lain karena pengadaan barang/jasa merupakan “core business” sebuah organisasi apa pun,
kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung kualitas dan strategi pengadaan barang/jasanya. Pastikan seluruh PPK di organisasi anda memiliki buku ini sebagai langkah mitigasi risiko pengadaan barang/jasa, saya yakinkan buku ini sangat update dan semoga bermanfaat, sukses buat Anda semua. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana
RESCHEDULING PROYEK KONSTRUKSI JEMBATAN PALU V MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT
Tempo
Sains Manajemen
Training for Reform
Kumpulan Naskah dan Berkas Lintas Profesi Hukum: Penyidik, Advokat, Notaris, Jaksa, Mediator, Juru Sita, Panitera, dan Hakim
The Shell Bitumen Industrial Handbook
Fokus pada tulisan ini tentang pengalaman menjalankan bisnis properti adalah pengalaman yang menantang buat saya, seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis property bersama dengan suami tercinta. Perjuangan dan dukungan suami membuat saya lebih bisa berkonsentrasi dengan baik. Kami saling membagi waktu. Menulis menjadi pekerjaan lebih mudah dengan kehadiran suami dan anak tercinta. Saya yakin bahwa tulisan ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, saya berusaha menyelesaikan buku ini sebaik mungkin. Saya tidak sendiri dalam mengerjakan buku ini. Karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
orang tua tercinta, Bapak Shodiq dan Istri. Bapak metua saya Bapak Ngatman dan Istri. Atas doa dan ketulusan cintanya mendukung setiap langkah dalam menulis dan berbisnis. Kepada dua orang yang saya sayangi dengan sepenuh hati, Ayah Teguh Indriawan dan anak saya, Dastan Azka Indriawan, terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, inspirasi dan cinta yang memberikan jutaan energi. Begitu pula kepada saudara-saudara tercinta, Oma Tri Sulastri dan Aunty Ari Yanti yang menemani menjaga Dastan sehingga saya bisa menyelesaikan buku ini dengan lancar. Terimakasih juga dukungan kepada komunitas #BeliRumah-TanpaKPR dan
Developermini. Berkat dukungan dan kepercayaannya, kita dapat bekerjasama dan bersinergi mengekekusi proyek properti. Semoga buku ini menjadi seperti air yang bisa melepas dahaga bagi orang-orang yang ingin berbisnis properti, khususnya perempuan-perempuan Indonesia yang ingin berbisnis properti. Teman-teman dari grup dari grup #patungan akusisi lahan terima kasih sudah menyumbangkan ide dan saran-saran terbaiknya. Mbak Riris, Mbak Adinda, Mbak Desy yang lagi cari-cari rumah, Bunda Riana dan Pak Herry yag menyempatkan datang ke acara workshop properti. Semangat belajar kalian menambah motivasi untuk berkarya. Para mentor
sekaligus inspirasi saya selama ini : Indari Mastuti, Anna Farida, Arih Lindriarto. Terutama Teh Indari yang mendukung penuh untuk menyelesaikan buku ini sesegera mungkin. Dan tak lupa terimakasih untuk penulis buku-buku inspiratif bisnis dari Bong Chandra, Saptuari Sugiharto, Ustad Yusuf Mansur, Ippo Santosa, Joe Hartanto yang super membakar semangat untuk berbisnis properti. Terima kasih pada LPM Pabelan UMS yang memberikan pengalaman luar biasa sehingga menempa saya menjadi penulis yang tangguh. Grup Srikadi Properti yang turut mendukung tulisan saya dengan memberikan petikan pengalaman mereka menjalankan bisnis
properti. Seluruh teman dan sahabat dari komunitas sekolah perempuan yang berisi penulis-penulis kece dari berbagai belahan dunia. Saling menginspirasi dan mendukung anggotanya untuk berkarya. Kalian adalah keluarga baru yang memberikan dukungan positif untuk segera menyelesaikan buku ini. Akhirnya, saya berharap buku ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca dalam menjalankan bisnis properti. Bagi bisnis properti pemula, buku ini cocok sekali karena trik-trik di dalamnya simpel dan mudah dilakukan. Semoga dapat menjadi jalan untuk meraih mimpi kebebasan finansial.
Buku ini berjudul Akses dan Layanan Perpustakaan: Teori dan Aplikasi, yang merupakan salah satu buku teks yang ditujukan untuk menunjang mata kuliah Sumber dan Layanan Informasi untuk Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Buku ini untuk membantu para mahasiswa peminat Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan dalam memahami konsep Akses dan Layanan Perpustakaan secara lebih komprehensif. Cara penyajian materi dalam setiap bab selalu didahului oleh penjelasan isi bab yang dijadikan patokan oleh pembaca untuk memahami materi setiap subbab -------- Sebuah buku penunjang perkuliahan persembahan penerbit
Kencana (Prenadamedia Group)
Buku ini adalah paket super lengkap untuk membantu Anda mendapatkan pekerjaan impian. Melalui buku ini, Anda akan mempelajari pola-pola psikotes secara lebih mudah dan terarah, sehingga dapat terhindar dari rasa bingung atau frustrasi dalam menjawab soal saat tes. Tidak hanya itu, buku ini juga memberi sejumlah trik menghadapi situasi job interview (wawancara kerja) yang menjadi momok bagi sebagian besar pencari kerja. Untuk mendapatkan pekerjaan atau karier yang lebih menjanjikan di tempat baru, buku ini sangat penting dipelajari oleh para pencari kerja. Sebab, dapat dikatakan bahwa psikotes dan wawancara selalu digunakan, baik
oleh perusahaan maupun instansi pemerintah, untuk menyeleksi calon pegawai. Dengan membaca buku ini dari awal hingga akhir, Anda akan menyerap banyak ilmu yang berguna untuk menaklukkan situasi riil psikotes dan wawancara. Buku ini akan mengantarkan Anda terbebas dari status pengangguran hingga meraih karier tinggi dalam pekerjaan formal, negeri, ataupun swasta. Segera miliki buku ini untuk meraih masa depan cerah dan gemilang!
Gamma
PEREMPUAN BISA BISNIS PROPERTI
Manajemen Proyek Konstruksi Dan Teknik Pengendalian Proyek
Genetic Fuzzy Systems
Sukses Taklukkan Job Interview & Psikotes
MANAJEMEN PENGENDALIAN PROYEK

Keberadaan pejalan kaki di jalan memerlukan fasilitas bagi pejalan kaki, salah satunya adalah fasilitas penyeberangan jalan seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). JPO dipasang sehingga tidak ada pertemuan sebidang antara arus pejalan kaki dengan arus lalu lintas. Namun demikian, agar pejalan kaki mau untuk menggunakan JPO, selain menjamin keamanan dalam menyeberang juga harus menarik minat para pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas tersebut. Pemerintah Kecamatan Widang telah menyediakan JPO bagi pejalan kaki, yang
dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat setempat melakukan kegiatan penyeberangan jalan dengan aman.
Dunia professional tidak dapat dipisahkan dari perlunya surat-surat resmi menanda hubungan kerja atau peresmi suatu hubungan antara dua pihak. Perjanjian-perjanjian seperti jual-beli, sewa, leasing, jual hingga pembuatan surat keterangan, keputusan, memorandum, kerjasama, kuasa, dan segala urusan bisnis lainnya. Buku ini membantu anda membuat surat yang diperlukan sesuai dengan standar yang baku sehingga sedikit banyak akan membantu para sekretaris, admin, dan siapa saja yang sedang mengalami kesulitan administrasi.
These Standard Prequalification Documents serve as a guide for those wanting to prequalify to bid on large contracts for projects financed by the World Bank. Qualifying as a bidder is separate from the bid evaluation process. Before invitations to bid on large or especially complex works projects are issued, a process of prequalification is required to select competent bidders. This document helps bidders through the prequalification process. To simplify presentation by applicants for prequalification, standard forms have been prepared for the submission of
relevant information. Guidance notes and examples are provided for the implementing agency making the evaluation. Annexes give information about prequalification that are likely to be of interest to potential bidders on World Bank projects. NOTE: This replaces Standard Prequalification Document: Procurement of Works (September 1999), Stock no. 14601 (ISBN 0-8213-4601-6).
Dunia EKUIN dan PERBANKAN
Paper Boats
Meraih Untung
Memahami Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019)
Surat Perjanjian Bisnis; Lansung Deal
Bunga yang Tak Dikehendaki

Buku elektronik ini merupakan kumpulan template naskah dan berkas hukum yang mungkin penting untuk diketahui oleh para pembelajar hukum. Seluruh contoh dan template berkas ini telah penulis kumpulkan bertahun-tahun. Saat mengikuti pendidikan advokat, ikut magang advokat, diskusi-diskusi dengan notaris, dan pernah menjadi bagian di kepaniteraan, membuat penulis memiliki banyak referensi.
Template yang ada dalam buku elektronik ini hanyalah gambaran saja mengenai contoh berkas dan dokumen hukum. Adapun ketika pembaca ingin menggunakannya, tentu harus disesuaikan dengan kondisi kasus yang pembaca hadapi. Untuk beberapa profesi seperti panitera, template yang ada dalam buku ini kemungkinan bisa berbeda karena Mahkamah Agung selalu membuat template baru untuk diikuti oleh
bagian kepaniteraan di seluruh pengadilan di Indonesia. Kemudian untuk template yang berasal dari advokat maupun notaris, sejatinya tidak memiliki panduan yang baku, sehingga antara satu lawfirm dengan lawfirm yang lain bisa berbeda-beda, antara kantor notaris dengan kantor notaris yang lain bisa berbeda template nya.
TPA (Tes Potensi Akademik) adalah sebuah tes yang terdiri dari kumpulan soal-soal yang sering diujikan. TPA juga sangat berperan penting dalam Tes masuk Perguruan Tinggi, Tes Naik Jabatan, Tes Masuk dan masih banyak lagi. Buku ini akan membantu dan memudahkan para calon peserta untuk menemukan jawaban yang benar. Isi buku yang diterbitkan oleh SEALOVA ini sangat jelas, ringkas dan terupdate, juga dilengkapi Kunci Jawaban yang telah tersusun rapi. Semoga saja buku ini sangatlah bermanfaat sekali, bagi yang akan menjalankan tes. -Lembar Langit Indonesia GroupThis Second Edition focuses on the commercial issues of contracting, covering the lifespan of a contract in four stages: inception of need, bid and award, administration, termination. Written from the owners' perspective, it is appropriate for construction managers and contract administrators. New material includes the effects of the computer on construction management practices, the
risks and rewards of cross-border contracts and the role of the lawyer.
Kamera dan Video Editing
Procurement Guidelines
Doing Business 2019
Procurement of Works
Buku kerja pejabat pembuat komitmen
Petunjuk Teknis: Pengelolaan Rantai pasokan, Pengelolaan Persediaan, Sistem Just-In-Time, Rencana Agregat, Rencana Kebutuhan Material, Penjadwalan dan Proyek
Pada perkembangan dunia usaha saat ini, dalam pemerintahan di negara kita pembangunan nasional diwujudkan dengan kebutuhan akan pembangunan yang dapat didentifikasi dari hasil proyek yang terdiri dari tempat hunian (rumah tinggal/apartemen), tempat perkantoran (konstruksi gedung bertingkat), tempat belanja pasar modern (supermarket dan supermall), tempat pariwisata (entertaint activity dan hotel), fasilitas transportasi masal (mass rapid transport dan international air port), infrastruktur jalan (jalan layang dan jalan bebas hambatan), bendungan dan irigasi serta kebutuhan
proyek lainnya. Kebutuhan akan adanya proyek dari perjalanan dari tahun ke tahun menunjukkan semakin bertambah baik dalam jumlah kebutuhan proyek, jumlah nilai proyek, tingkat kompleksitas proyek maupun dari taraf tuntutan kemajuan spesifikasi yang makin berkembang. Proyek merupakan suatu kegiatan usaha yang kompleks, sifatnya tidak rutin, memiliki keterbatasan terhadap waktu, anggaran dan sumber daya serta memiliki spesifikasi tersendiri atas produk yang akan dihasilkan. Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam mengerjakan suatu proyek, maka sebuah
organisasi dalam proyek sangat dibutuhkan untuk mengatur sumber daya (peralatan, anggaran dan tenaga kerja) yang dimiliki agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang sinkron sehingga tujuan proyek bisa tercapai. Organisasi proyek juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan dalam proyek dapat diselesaikan dengan cara yang efisien (cost underrun), tepat waktu (on schedule) dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan (on specification).
She's a free-spirited dreamer. He's a brilliant painter. But now their shared passion for art has turned into something deeper.... For as long as she can remember, Kugy has loved to write. Whimsical stories are her passion, along with letters full of secret longings that she folds into paper boats and sets out to sea. Now that she's older, she dreams of following her heart and becoming a true teller of tales, but she decides to get a "real job" instead and forget all about Keenan, the guy who makes her feel as if she's living in one of her own fairy tales. Sensitive and introverted, Keenan is an
aspiring artist, but he feels pressured to pursue a more practical path. He's drawn to Kugy from first sight: she's unconventional, and the light radiating from her eyes and the warmth of her presence pull him in. They seem like a perfect match-both on and off the page-but revealing their secret feelings means risking their friendship and betraying the people they love most. Can they find the courage to admit their love for each other and chase their long-held dreams?
Buku ini disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sebagai panduan tinjauan permohonan sertifikasi badan usaha (SBU) per-tanggal 6 Desember 2021
Document for Property Business
Edisi kedua
Senarai Kisah-Kisah Manusiawi
Penjadwalan Proyek Konstruksi
Tujuh puluh tahun T.O. Ihromi
Evolutionary Tuning and Learning of Fuzzy Knowledge Bases
Sixteenth in a series of annual reports comparing business regulation in 190 economies, Doing Business 2019 measures aspects of regulation affecting areas of everyday business activity.
On Indonesian women, socio-cultural and psychological aspects; festschrift in honor of T.O. Ihromi, an Indonesian anthropoogist.
Buku ini Membahas: • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mencakup: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Bab III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Perencanaan Pengadaan Bab V Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Bab VI Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Bab VII Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VIII Pengadaan Khusus Bab IX Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan Bab X
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Bab XI Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Bab XII Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, dan Pelayanan Hukum Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup • Peraturan LKPP Nomor 7 hingga Nomor 19 Tahun 2018 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola 3. Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan 11. Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa #PeraturanPresiden #Perpres #PeraturanPresidenRI #PeraturanPresidenRepublikIndonesia #PerpresNomor16Tahun2018
#PerpresRINomor16Tahun2018 #PengadaanBarangJasaPemerintah #BarangJasaPemerintah #PengadaanBarangJasa #PeraturanLKPP #PeraturanLKPPTerbaru #13PeraturanLKPPterbaru #DokumenResmi #DokumenResmiNegara #GovernmentRegulation #Law #Hukum #Peraturan #UndangUndang #PeraturanPemerintah #EtikaPengadaanBarangJasa #PelakuPengadaanBarangJasa #PerencanaanPengadaan #KebijakanPengadaan #KebijakanPengadaanBarangJasa #PersiapanPengadaanBarangJasa #PengadaanKhusus #UsahaKecil #ProdukDalamNegeri #Perusahaan #PerusahaanBesar
#SumberDayaManusia #Pengawasan #Pengaduan #Sanksi #PelayananHukum #Presiden #PresidenJokoWidodo #PresidenJokowi #Visimedia Buku persembahan penerbit VisiMedia
Menjadi Manajer Operasi (Manufaktur dan Jasa)
Manajemen Operasi (Edisi 3)
Kumpulan Soal Terbaru dan Terupdate disertai Kunci Jawaban yang Akurat
Engineering Cost Analysis
Managing Construction Contracts
Kamus Indonesia - Portugis # Portugis - Indonesia

MANAJEMEN PENGENDALIAN PROYEKSCOPINDO MEDIA PUSTAKA
Buku ini merupakan pegangan wajib dan penulis dedikasikan untuk seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Indonesia baik di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Layanan Umum, BUMN, kecamatan, dan pedesaan, serta PPK pada sektor swasta pun dapat mengadopsi berbagai strategi yang ada pada buku ini. Buku ini merupakan pengembangan dari Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Edisi Kedua, karya penulis sendiri dan sudah mendapatkan penyesuaian dari Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 dan lebih banyak difokuskan pada pelaksanaan kontrak mulai dari review hasil pemilihan penyedia sampai dengan serah terima pekerjaan dan evaluasi kinerja penyedia. Formulasi dokumen yang diperkenalkan pada buku ini terdiri dari: Formulasi persiapan kontrak (11 set); Formulasi pelaksanaan dan pengendalian kontrak (18 set); dan Formulasi evaluasi kinerja penyedia (4 set). Buku ini terlahir karena minimnya referensi buku yang dikhususkan untuk Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan salah satu
pelaku pengadaan yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memiliki risiko pidana dan/atau perdata yang cukup tinggi, sehingga apabila tidak dibekali dengan segala pengetahuan dan strategi dokumentasi yang andal dan akuntabel maka PPK akan begitu mudah terjerumus di ranah pidana. Untuk itulah, buku ini dapat dijadikan referensi kerja atau Buku Kerja yang menjadi
pegangan di mana pun PPK berada. Daftar isi buku ini, yaitu: Bab 1 Ketentuan Umum Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Bab 2 Strategi Penyusunan Daftar Isi Dokumen Kontrak; Bab 3 Praktik Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP); Bab 4 Kupas Syarat Umum Surat Perintah Kerja Pengadaan Langsung; Bab 5 Kupas SSUK – SSKK Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Perorangan; Bab 6 Formulasi Dokumen Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; dan Bab 7 Formulasi
Evaluasi Kinerja Penyedia. Buku ini juga dapat dijadikan referensi ilmu pengetahuan untuk para mahasiswa yang mempelajari hukum maupun ekonomi, karena minimnya referensi buku pengadaan barang/jasa pemerintah yang masuk pada kurikulum di fakultas hukum maupun fakultas ekonomi. Dengan buku ini penulis berharap pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dijadikan matakuliah tersendiri dan lepas dari matakuliah yang lain karena pengadaan barang/jasa merupakan “core business” sebuah organisasi apa pun,
kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung kualitas dan strategi pengadaan barang/jasanya. Pastikan seluruh PPK di organisasi Anda memiliki buku ini sebagai langkah mitigasi risiko pengadaan barang/jasa, dan penulis yakinkan buku ini sangat update dan bermanfaat. Sukses untuk Anda semua! Buku persembahan penerbit PrenadaMedia #Kencana
Buku ini didisusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta turunannya, antara lain Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2019 , dan khusus untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.. Memahami Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak
Teori dan Aplikasi
Operational Controls for Commercial Risks
Buku Kerja Pejabat Pembuat Komitmen VersI Perpres No.16 Tahun 2018
Buku Wajib Pengadaan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cara membuat video mulai pembuatan cerita, penggunaan kamera, dan edit dengan adobe premiere pro
Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak + CD
Document for Property Business PENULIS: Muzaache Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-779-1 Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com Sinopsis: “Kami sangat merekomendasikan buku-buku serial The Property Series ini kepada para pembaca yang ingin mempelajari atau terjun dalam dunia properti.” HM. Rizal Effendy, SE Walikota Balikpapan “Kami menyambut baik dan sangat mendukung kehadiran buku serial The Property Series ini yang merupakan buah karya salah satu
putra daerah Balikpapan.” Abdulloh, S.SOS Ketua DPRD kota Balikpapan Buku Document for Property Business ini adalah salah satu buku dari buku-buku serial The Property Series. Bekerja di dunia bisnis terutama properti akan membutuhkan dokumen (berupa surat menyurat atau dalam bentuk lain) untuk kepentingan legalitas dan kepastian hukum serta berperan sebagai alat komunikasi. Fokus buku ini adalah dokumen (berupa surat menyurat atau dalam bentuk lain) yang
biasanya digunakan dalam dunia properti. Buku Document for Property Business ini dilengkapi dengan: • 47 contoh dokumen properti yang sering digunakan dalam bisnis properti. • Sistem penomoran surat yang sering digunakan dalam bisnis properti. • Tabel penggunaan 47 dokumen properti. • Daftar Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan dunia properti. Buku ini akan menjadi referensi penting untuk Anda yang menekuni bisnis properti di Indonesia.
Selamat membaca dan sukses buat Anda. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys
Bahasa Portugis berasal dari bahasa Latin populer yang dibawa para tentara, pedagang, dan pendatang Romawi ke Semenanjung Iberia pada tahun 218 SM. Kini bahasa Portugis menjadi bahasa resmi di sembilan negara: Portugal, Brasil, Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Sao Tome dan Prinsipe, Tanjung Verde, Timor-Leste, dan Guinea Ekuatorial. Serta masih digunakan di RRC (Makau) dan India (Goa, Daman, dan Diu). Bahasa Portugis bukan bahasa baru di Indonesia karena
hubungan historis Nusantara dengan bangsa Portugis telah berusia lebih dari 500 tahun, yakni sejak ekspedisi tiga kapal yang dipimpin António de Abreu tiba di Kepulauan Banda pada tahun 1512 untuk mencari rempah-rempah. Kamus Portugis-Indonesia, Indonesia-Portugis ini hadir dengan harapan agar hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa penutur bahasa Portugis? sebagai mitra yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah?semakin akrab dan langgeng.
Kamus dwibahasa “dua arah” ini memuat: • lebih dari 26.000 entri Portugis pada bagian Portugis-Indonesia; • lebih dari 26.000 entri dan subentri Indonesia pada bagian Indonesia-Portugis; • gramatika ringkas bahasa Portugis; • model percakapan tematis Indonesia-Portugis; • nama bahasa resmi dunia dan sejumlah bahasa Nusantara; • nama-nama negara dan ibu kota (Indonesia-Portugis); • nama sejumlah tumbuhan dan hewan (Portugis-Latin-Indonesia); • nama planet, rasi bintang,
dan zodiak (Latin-Indonesia-Portugis); • senarai istilah (termasuk istilah-istilah komputer), kata serapan, dan ungkapan asing; • contoh puisi dwibahasa (Portugis-Indonesia).
This publication serves to inform those carrying out a project that is financed in whole or in part by a loan from the Asian Development Bank (ADB), ADB-financed grant, or ADB-administered funds, of the policies that govern the procurement of goods, works and services required for the project.
Indonesian Oil & Gas Procurement Directory
Project Management for Executives
Dari Metode Jalur Kritis sampai Pengenalan Pemodelan Informasi Bangunan 4D
Buku Sakti Menguasai Soal-soal TPA
Dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru
Judul : RESCHEDULING PROYEK KONSTRUKSI JEMBATAN PALU V MENGGUNAKAN MICROSOFT PROJECT Penulis : Dr. Ir. Tutang Muhtar Kamaludin, ST, M. Si, IPM, ASEAN Eng Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 105 Halaman No ISBN : 978-623-6233-84-9 SINOPSIS BUKU Buku ini berjudul “Rescheduling Proyek Konstruksi Jembatan Palu V Menggunakan Microsoft Project”. Buku ini terdiri dari lima bab. Bab satu membahas tentang pendahuluan. Bab kedua membahas tentang manajemen proyek dan penjadwalan proyek yang
meliputi manajemen proyek, penjadwalan proyek dan metode penjadwalan proyek. Bab ketiga membahas tentang microsoft project meliputi pengertian microsoft project, keunggulan microsoft project, istilah-istilah dalam microsoft project dan langkah-langkah penjadwalan dengan microsoft project. Bab keempat membahas tentang analisis data yang meliputi perhitungan RAB volume dan harga satuan, perhitungan jumlah biaya setiap pekerjaan, menghitung produktivitas pekerjaan dan menghitung durasi pekerjaan. Bab kelima membahas
tentang penjadwalan dengan microsoft project yang meliputi menentukan awal mulai proyek, mengatur penanggalan dan jam kerja, memasukan data task shift, aktifitas kritis dan durasi pekerjaan proyek.
PETUNJUK TEKNIS : Pengelolaan Rantai Pasokan, Pengelolaan Persediaan, Sistem Just-in-Time, Rencana Agregat, Rencana Kebutuhan Material, Penjadwalan dan Proyek Pengelolaan operasi tidak terlepas dari kegiatan melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian terkait dengan: 1. Manajemen rantai pasokan (supply-chain management), 2. Manajemen persediaan (inventory management), 3. Sistem just-in-time, 4. Rencana agregat (aggregate planning), 5. Rencana kebutuhan material (material requirement planning), 6.
Penjadwalan (scheduling), dan 7. Manajemen proyek (project management) dalam mengerjakan tugas keseharian mengelola operasional perusahaan Selain manajer operasi, buku ini juga dapat digunakan di bidang akademik untuk bekal mahasiswa belajar mata kuliah manajemen operasi supaya lebih kaya pemahamannya akan manajemen operasi.
Buku ini digunakan mulai dari tingkat pemula pelajar, mahasiswa, dan umum. Di dalamnya membahas mulai dari proses pembuatan film, teori dasar pembuatan cerita, storyboard & visual storytelling, kamera dan perlengkapan lainnya, pengambilan gambar, pencahayaan, teknik video editing & aspect ratio, video editing menggunakan adobe premiere pro, tools, sequence, transition, posr dan keyframe, mengimpor file bitmap, video effect, dan multi camera, blue dan green screen, teks, subtitle, universal counting leader, bars and tone, film
diperlambat, percepat, berhenti, audio, dynamic link, color correction, proposal, 360 dan VR, track motion dan stabilizer, kontrak kerja, budget estimation, premiere pro cc keyboard shortcuts. Buku terus akan di update, kritik dan saran kirim ke christ_242@yahoo.com
Seri Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Samsul Ramli Edisi Bundling
Buku Panduan Standar Penilaian Kesesuaian Serifikasi Badan Usaha Konstruksi - KUALIFIKASI KECIL
Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Bisnis & Perjanjian
Akses dan Layanan Perpustakaan
Kupas Tuntas Pengelolaan Kontrak Versi Perpres No. 12 Tahun 2021 Edisi Ketiga
Semua proyek konstruksi memerlukan jadwal supaya dapat selesai tepat waktu. Namun demikian, dalam kenyataannya banyak proyek yang masih terlambat. Karena itu, konsep-konsep, metode-metode, juga keunggulan dan keterbatasannya perlu dipahami. Buku ini membahas proyek konstruksi secara mendasar dengan contoh-contoh sederhana sehingga mudah dipahami dalam pengaplikasiannya. Tidak berhenti di situ, semua perkembangan penjadwalan terbaru pun juga dibahas
dalam buku ini, baik dari segi akademis maupun kaitannya di lapangan, mulai dari metode Jalur Kritis sampai metode Rantai Kritis (Critical Chain) dan BIM 4D; dari software jadwal biasa sampai software diagnostik (Schedule Compliance); dari Bar Chart yang dibuat oleh Henry Gantt tahun 1917 sampai saat ini, yaitu Konstruksi 4.0, bahkan juga disinggung profesi seorang Penjadwal proyek (Project Scheduler).
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